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Verdieping

Context Je werkt in een setting met een combinatie van zorg voor patiënten in zowel
de acute fase na de stroke als in de chronische fase op de stroke
nazorgpolilkliniek. In de acute fase gaat het om behandeling na eventueel
intraveneuze trombolyse en/of endovasculaire thrombectomie van het acute
herseninfarct en om zorg tijdens opname op de Neuro Care Unit en afdeling
neurologie voor verdere diagnostiek naar de oorzaak van de stroke.
Context:
•
OLVG behandelt jaarlijks grote aantallen patiënten met een stroke en
patiënten met intraveneuze trombolyse
•
Bij de acute opvang worden ook CTA en CT-perfusie onderzoeken van
de hersenen gemaakt en OLVG stuurt veel patiënten naar het AMC
voor endovasculaire thrombectomie
•
De behandeling op de stroke unit (in OLVG ‘NeuroCareUnit’ genoemd)
is ‘state of the art’ met naast de gebruikelijke monitoring ook
intraveneuze bloeddrukbehandeling
•
Op de stroke nazorgpoli die verzorgd wordt door arts-assistenten en
verpleegkundig specialisten/ physician assistants, wordt aandacht
besteed aan de diagnose, accurate secundaire preventie en
onzichtbare en emotionele gevolgen
Wat ga je leren? •
•
•

Superviseren van zorg voor de opgenomen stroke patiënten op de
neurologie en op andere verpleegafdelingen
Zelfstandig stroke nazorgpoli doen onder supervisie (1x per week), op
locatie Oost en West.
Superviseren van verpleegkundig specialist / physician assistants
stroke op de stroke nazorgpoli
Superviseren van arts-assistenten en verpleegkundig specialisten /
physician assistants stroke in het kader van TIA-service

Hoe ga je leren? Je verricht werkzaamheden zowel op de afdeling neurologie als de poli
neurologie. Je onderhoudt een goede samenwerking met collega artsen,
verpleegkundigen en poli-personeel. Je werkt in een veilige
opleidingsomgeving met een vasculair neuroloog als backup die beschikbaar is
voor overleg en op vaste momenten in de week met je evalueert hoe de
supervisie van arts-assistenten en verpleegkundig specialisten / physician
assistants stroke is verlopen.

•
•
•
•
•
•
•

Bijwonen en voorzitten MDO stroke afdeling (1x per week)
Bijwonen poliklinisch MDO voor ambulante stroke patiënten in Oost
Deelnemen aan voorbereiding neuroradiologie-bespreking door
neuroradioloog en bijwonen ervan (1 x per week)
Bijwonen neuroradiologie onderwijs aan A(N)IOS (1x per week)
Deelnemen aan voorbereiding neurovasculaire bespreking door
neuroradioloog en bijwonen ervan (1 x per maand)
Deelnemen aan voorbereiding CT-perfusie-bespreking door
neuroradioloog en bijwonen ervan (1 x per 3 maanden)
Binnen de verdiepingsstage bestaat de mogelijkheid om tijd in te
ruimen voor wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.

Thema’s 1. Cerebrovasculaire ziekten
9. Neurotraumatologie
14. Neurologische verschijnselen van interne aandoeningen en intoxicaties
KBA’s 1.

Leidinggeven aan een neurologsiche afdeling en uitveren van
afdelingswerkzaamheden.
9. Uitvoeren van een poliklinisch spreekuur met complexe problematiek
14. Neurologische verschijnselen van interne aandoeningen en intoxicaties

KPB’s CAT’s KPB’s gerelateerd aan (acute) patiëntenzorg in de gekozen thema’s
en overige KPB’s gerelateerd aan individuele leerdoelen
instrumenten
Feedback en Bij de start stel je je leerdoelen vast in je IOP en je maakt met de opleider
beoordeling afspraken over de benodigde ondersteuning, feedback- en beoordelingsinstrumenten en de frequentie van het contact met opleider en/of supervisor.
In principe is er een evaluatie na 1 maand, halverwege de stage en een
beoordeling aan het einde van de periode.
Aanmelden Richt je brief aan:
OLVG
Prof.dr. H.C. Weinstein
h.weinstein@olvg.nl

OLVG
Prof.dr. R.M. van den Berg-Vos
r.vandenberg-vos@olvg.nl

